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SPołECZnyCH WE WSPółCZESnEJ PoLSCE

Streszczenie
Artykuł podejmuje problem tożsamości politycznej współczesnych 

miejskich ruchów społecznych w Polsce. Nie stanowią one jednolitej całości, 
mają wyraźnie hybrydowy charakter. Głównym kryterium różnicującym jest 
tu interpretacja idei prawa do miasta oraz miejskiej demokracji, które pozwa-
lają zidentyfikować wyraźne różnice pomiędzy trzema głównymi skrzydłami 
ruchów: neoanarchistycznym, lokatorskim i ruchami mieszczańskimi. Różnią 
się co do form organizacyjnych, stopnia instytucjonalizacji, strategii działania, 
wreszcie tego, jak definiują kluczowe problemy miejskie.

Artykuł podejmuje też wątek „(r)ewolucyjnej” retoryki ruchów miejskich, 
wskazując postępującą funkcjonalizację idei prawa do miasta i miejskiej 
demokracji. Z jednej strony, stanowiąc puste znaczące w sensie Laclau, wy-
korzystywane są one coraz częściej jako modna polityczna etykieta. Z drugiej 
jednak strony sprawiają, że miejskie ruchy społeczne, w całym ich zróżnico-
waniu, możemy traktować jako istotną siłę modernizacyjną.

Słowa kluczowe: (miejskie) ruchy społeczne, ruch neoanarchistyczny, 
ruch lokatorski, ruchy mieszczańskie, prawo do miasta, demokracja miejska, 
ideologie polityczne, modernizacja

Przeżywamy dziś w Polsce bezprecedensowy miejski boom. Jako społeczeń-
stwo postagrarne i „niemiejskie” redefiniujemy tożsamość [Mergler, Pobłocki, 
Wudarski, 2013: 20]. W procesie tym uczestniczą obywatele, władze samorzą-
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dowe, artyści i instytucje kultury. Moda na miejskość staje się elementem kapi-
talizmu kulturowego. Przedmiotem artykułu będzie fenomen miejskich ruchów 
społecznych (dalej: MRS). Wybuch „miejskiego aktywizmu” sprawił, że napotkać 
możemy nawet na postulaty miejskiej rewolucji [Mergler, Pobłocki, 2010]. Po-
jawiając się w przestrzeni aktywizmu społecznego nieco niepostrzeżenie, i nie 
będąc też przez socjologów antycypowanymi,  MRS gwałtownie zrelatywizo-
wały stawianą jeszcze przed niemal dekadą tezę o „społecznym bezruchu” [por. 
Nowak, Nowosielski, 2006].

Poza Polską ruchy miejskie pojawiły się mniej więcej trzy, cztery dekady temu 
[Castells, 1979, 1982, 1983; Fainstein, Fainstein, 1974; Lowe, 1985], w Polsce 
z kolei są zjawiskiem relatywnie nowym. Zaciągnęły jednak dług u części działa-
jących od lat osiemdziesiątych politycznych ruchów protestu, przede wszystkim 
ruchu neoanarchistyczneego. Jest to istotne o tyle, że dotychczasowe, nienazbyt 
przecież liczne narracje poświęcone polskim MRS w zasadzie ignorują ten wątek 
[por. Kurnicki, 2014; Mergler, 2014; Pobłocki, 2013; 2014; Żakowska, 2013]. 
Daje to asumpt, by w dalszej części pracy nieco uwypuklić rolę ruchu neoanar-
chistycznego w ramach polskich MRS.

1. PRELIMInARIA

Do dziś nie wypracowano żadnego całościowego paradygmatu teoretycz-
no-metodologicznego, który pozwalałby na badania i wyjaśnienie wyłącznie 
fenomenu ruchów miejskich, tak jak zresztą nie istnieje systemowa, „holistycz-
na” teoria miasta [Mergler, Pobłocki i Wudarski, 2013: 14, 21–22]. Założenia 
teoretyczno-metodologiczne badań nad MRS odnoszą się zatem do ogólnosocjo-
logicznych narzędzi badania ruchów społecznych. Przyczyną tego jest, między 
innymi, silnie hybrydowy charakter ruchów miejskich. W konsekwencji, wobec 
MRS stosowano zarówno narzędzia analizy właściwe badaniom tak zwanych 
„starych ruchów społecznych”, jak i „nowych ruchów społecznych” (NRS), 
przy założeniu, że obecnie teoria NRS jest dominującą perspektywą analityczną 
[Pickvance, 2003: 104], w pewnych miejscach wymagającą jednak uzupełnień. 
To, co świadczy o odrębności MRS, to między innymi fakt szczególnego kon-
tekstu ideowego, który ruchy wypracowały i w jakim się poruszają. Idzie przede 
wszystkim o idee prawa do miasta (the right to the city – RTTC) i demokracji 
miejskiej (urban democracy). Stanowią one bowiem nie tylko narzędzia opisu 
rzeczywistości, ale przede wszystkim instrumenty skutecznego działania, noszą 
zatem znamiona doktryn praktycznych [Kozyr-Kowalski, 1999: 17].
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Przywołane idee, ich historycznie określona zmienność oraz praktyki in-
terpretacyjne pozwolą przyjrzeć się wewnętrznemu zróżnicowaniu MRS i ich 
hybrydowej tożsamości politycznej. Poprzez tożsamość polityczną pojmował 
będę procesy autodefinicyjne polegające na budowaniu wewnętrznej spójności, 
konstruowaniu „ideologicznego my” ruchu społecznego, pozwalające na agre-
gację i uspójnienie celów zbiorowych. Istotną rolę przypiszę definiowaniu przez 
same ruchy kluczowych sfer działania w mieście („czym są problemy miejskie”?) 
oraz wyborem towarzyszących im ideologii i strategii działania.

Badania MRS są szczególne z jednego jeszcze powodu, wiążą się z wymogiem 
rewizji ściśle obiektywistycznego paradygmatu poznania, wpisując się w zwrot 
performatywny w badaniach społecznych, którego jednym z założeń jest teza 
o społecznym współwytwarzaniu wiedzy [por. Chesters, 2012; Denzin, Lincoln, 
2009, Eyerman, Jamison, 1991]. W przypadku współczesnych ruchów społecz-
nych, miejskich w szczególności, trudno stosować klasyczną, hierarchiczną 
perspektywę badany-badacz, informator i „twórca wiedzy”. Relacja ma charakter 
silniej horyzontalny, bliższy metodologii post-Touraine’owskiej i participatory 
action research, niż modelowi pozytywistycznemu [Chesters, 2012: 147]. Jest 
to częściowo efekt silnego udziału reprezentantów środowisk akademickich 
w MRS, którzy przyjmują pozycję nie tylko „obserwatorów uczestniczących” czy 
„uczestników obserwujących” [por. Pobłocki, 2014: 57], ale otwarcie zaangażo-
wanych aktywistów. Intensyfikuje to proces dwukierunkowej transmisji wiedzy, 
uruchamia „procesy wzajemnego uczenia się”, ale i intensyfikuje produkcję 
wiedzy dla szerszej publiczności [Chesters, 2014: 146]. 

Artykuł nie jest wynikiem badań empirycznych, stanowi natomiast jeden 
z kroków przygotowujących takie badania. Nie oznacza to jednak, że ma charakter 
spekulatywny, zaś podejmując próbę dokonywania uogólnień jest pozbawiony 
odniesień empirycznych. Jest efektem długotrwałego „zwiadu badawczego”. 
Analiza opiera się na kilkuletnim, trwającym od roku 2011, monitoringu MRS, 
między innymi na: obserwacji głównych kierunków działania oraz bezpośred-
nich kontaktach z aktywistami z Poznania, Wrocławia, Warszawy, Krakowa 
i Trójmiasta; udziale w I i III Kongresie Ruchów Miejskich (dalej: KRM) oraz 
monitorowaniu osiągnięć II KRM; śledzeniu debat, które inicjuje i w których 
uczestniczy środowisko MRS. Wprowadzony podział, na trzy główne skrzydła 
polskich MRS – ruchy neoanarchistyczne, lokatorskie i mieszczańskie – ma cha-
rakter propozycji. Jej kłopotliwość polega na tym, że – próbując systematyzować 
– upraszcza bardzo złożoną rzeczywistość. Za wyborem tym stoją jednak przy-
najmniej dwa argumenty. Chciałbym uniknąć nazbyt „płaskiego”, idiograficznego 
opisu pojedynczych ruchów, ugrupowań czy inicjatyw. Nie sposób chyba w chwili 
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obecnej, z uwagi na wielość podmiotów (II KRM zgromadził ich 109 z całej 
Polski) dokonać opisu „z natury”. Moim celem jest więc poszukiwanie języka 
opisu, który działa „z góry”, identyfikując tożsamości ideologiczno-polityczne.

2. JEDEn Bunt – DWIE tRADyCJE BADAWCZE?

Kiedy w latach sześćdziesiątych doszło do wybuchu niezadowolenia „starym 
paradygmatem polityki” [Offe, 2005: 219–220], jeszcze przez chwilę wydawało 
się, przynajmniej ówczesnym elitom politycznym, że „stary ład” można resty-
tuować. Rychło okazało się jednak, że jest to niemożliwe, zaś wzbierająca fala 
niezadowolenia zupełnie zrekonstruowała polityczne ramy działania. Dotych-
czasowa, oparta na obywatelskim prywatyzmie i fetyszu demokracji przedstawi-
cielskiej, w istocie kryptokonserwatywna, ugoda ustrojowa została podważona. 
Oczywiście, najbardziej radykalne postulaty nie weszły w życie, mimo tego 
system polityczny uległ i tak daleko posuniętym modyfikacjom. Pojęcia organi-
zujące „nowy paradygmat polityki”, takie jak społeczeństwo obywatelskie, sfera 
publiczna czy demokracja deliberatywna, stały się realnymi alternatywami dla 
demokracji reprezentacyjnej. Skoro zatem, jak niekiedy twierdzą badacze zmian 
społecznych, wygrana jest tylko przegrana rewolucja, to soixante-huitards, prze-
grywając radykalizm części swych żądań i tak odnieśli zwycięstwo [Offe, 2004: 
128–130]. Ten sam dylemat dotyczy współczesnych MRS w Polsce.

W efekcie zmagań z dziedzictwem ruchów protestu i kontrkultury – zakładając 
oczywiście pewne uproszczenia oraz wzajemne międzyteoretyczne kontamina-
cje – ukonstytuowały się dwie główne tradycje badań nad ruchami społecznymi: 
amerykańska oraz europejska [por. Buechler, 2008: 161–162; Klandermans, 
Tarrow, 2008; Pickvance, 2003: 105].

Tradycja amerykańska, wyrastająca z badań nad ruchem praw obywatelskich, 
szybko ewoluowała w stronę paradygmatu badawczego, jakim stała się teoria mo-
bilizacji zasobów. „To nie wzrost niezadowolenia, ale gwałtowny wzrost zasobów, 
głównie zasobów organizacyjnych, prowadzić miał do narodzin ruchów kontestacyj-
nych. Racjonalizm i konkretność postulatów analizowanego paradygmatu wyrażały 
się w zainteresowaniu instrumentalno-racjonalnymi aspektami działań zbiorowych, 
kalkulacją kosztów i zysków (...), wreszcie rozwojem badań nad organizacyjnymi 
aspektami działania zbiorowego” [Lipiński, 2012: 54]. Logiczną konsekwencją 
teorii mobilizacji zasobów stała się „teoria organizacji ruchów społecznych”, apli-
kująca do analizy ich działań założenia teorii organizacji i teorię „wewnętrznego” 
rynku pracy [por. Caniglia, Carmin, 2008; Minkoff, McCarthy, 2008].
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Ujęcia amerykańskie kładą silniejszy nacisk na pragmatyzm działania i kwe-
stie związane z „organizacją w ruchu”, na którym to polu wyjaśniają szerokie 
spektrum zagadnień marginalizowane przez tradycję NRS. Perspektywa ta nie jest 
też nieproblematyczna: rodzi wątpliwość, jak dalece może instytucjonalizować 
się ruch społeczny? Brak też definicji momentu brzegowego hipertrofii organi-
zacyjnej, zaprzeczającej istnieniu „ruchu” w „organizacji”. Co więcej, istnieje 
niebezpieczeństwo, że miast o ruchach społecznych, choć językiem teorii ruchów 
społecznych, będziemy wyłącznie mówić o mniej czy bardziej sformalizowanych 
organizacjach czy nawet społecznych lobby. 

W tradycji europejskiej (m.in. Alain Touraine, Manuel Castells, Alberto 
Melucci, Jürgen Habermas), która częściowo była reakcją na „instrumentalizm” 
perspektywy amerykańskiej, doszło do wypracowania równie rozległej i względ-
nie tylko koherentnej perspektywy, określanej mianem teorii NRS, kwestionującej 
logikę działania starych ruchów społecznych kojarzonych z klasową walką o in-
teresy ekonomiczne, przyjmujących sformalizowane i zhierarchizowane formy 
organizacyjne, skoncentrowanych wokół formalnego uczestnictwa i przywództwa. 
NRS to w opozycji do starych ruchów społecznych podmioty klasowo hetero-
geniczne (niekiedy określano je jako „ruchy klasy średniej”), antyhierarchiczne, 
horyzontalne [Freeman, 2009; Kusiak, 2012], nastawione antyinstytucjonalne, 
wreszcie postmaterialistyczne [Żuk, 2001: 154–159; Offe, 2004: 129]. Kluczowy 
jest moment utopijny ruchów. 

W ujęciu NRS marginalizowany jest aspekt „organizacji w ruchu”. Oczywi-
ście, z czasem część najbardziej radykalnie horyzontalnych ruchów albo ulegała 
atrofii, albo też instytucjonalizowała się. Dylematy z tym związane dobrze od-
zwierciedla jedna z kluczowych idei kontrkultury, mianowicie postulat „długiego 
marszu przez instytucje”, nawiązujący do metafory maoistycznej, postulujący 
jednak przecież zagnieżdżanie się w instytucjach. Zrodziło to pytanie o warunki 
skuteczności działania i zostało powiązane z hipotezą „żelaznego prawa oligar-
chii” Roberta Michelsa. Spory na temat oligarchizacji trwają do dziś, zaś ogólne 
wnioski z badań są jednak niejednoznaczne [Caniglia, Carmin, 2008: 100].

3. ZWRot PRZEStRZEnny, PRAWo Do MIAStA  
I DEMoKRACJA MIEJSKA

Kwestia braku osobnej narracji teoretycznej na temat MRS w ramach socjo-
logii ruchów społecznych i związanej z tym relatywnej odrębności badań nad 
MRS wynika między innymi stąd, że pole badawcze zostało w pewnym momencie 
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zagospodarowane przez reprezentantów urban studies czy geografów społecz-
nych [Pickvance, 2003: 104], między innymi tych dystansujących się wobec 
socjohistorycznego strukturalizmu [Soja, 2010]. Dodatkowo, badania nad MRS 
muszą odwoływać się do dynamiki specyficznie „miejskich ideologii”: RTTC 
oraz urban democracy, co nie ma miejsca w klasycznych badaniach nad NRS.

Ideę RTTC, jakkolwiek kojarzymy ją współcześnie przede wszystkim z Henri 
Lefebvrem [2012], wywieść możemy z klasycznych badań Fryderyka Engelsa 
nad warunkami życia angielskich robotników [Engels, 1974] oraz procesami 
haussmannizacji Paryża [Engels, 1969]. W ujęciu Lefebvre’a prawa do miasta „nie 
można formułować jako (...) powrotu do miast tradycyjnych. Może ono zostać 
sformułowane wyłącznie jako przekształcone i odnowione prawo do miejskiego 
życia” [Lefebvre, 2012: 195]. Miasto jawi się zatem jako „królestwo wolności” 
czy „wyobraźni”, przestrzeń nieskrępowanej ekspresji, nieutowarowionej wy-
miany i spontaniczności. Jest to prawo do nowego, niekapitalistycznego miasta, 
które wprawdzie jeszcze nie istnieje, ale które pojawi się w efekcie „miejskiej” 
ergo „robotniczej rewolucji”. Celowe niedopowiedzenie tego, czym „prawo do 
miasta” jest, ukonstytuowało nowe, szerokie pole dociekań. To właśnie kwestia 
interpretacji, albo też wypełniania sensem, idei RTTC, jest jednym z głównych 
źródeł wewnętrznego zróżnicowania w ramach MRS, również w Polsce.

Obecnie dominująca jest równie „otwarta” definicja jednego ze spadkobier-
ców tradycji Henri Lefebvre’a, Davida Harveya, według którego „prawo do miasta 
jest czymś o wiele szerszym niż prawo dostępu jednostki lub grupy do zasobów, 
które zawiera miasto: jest prawem do zmiany i wynajdowania miasta na nowo 
takim, jakim go pragniemy. Jest też, co więcej, prawem bardziej kolektywnym 
niż indywidualnym, ponieważ wynajdywanie miasta na nowo w sposób nieunik-
niony zależy od sprawowania kolektywnej władzy nad procesami urbanizacji” 
[Harvey, 2012: 22].

Idea prawa do miasta koresponduje z coraz popularniejszą ideą demokracji 
miejskiej [Fung, 2004; Haus, Heinelt, Stewart, 2005; Purcell, 2008]. Kluczowe 
jest w ramach pomysłów na miejską demokrację fundamentalne i szeroko po-
dzielane założenie, że skuteczna alternatywa wobec systemowych niedomagań 
powinna mieć charakter lokalny. Kwestia lokalizmu i miejskiej demokracji, jest 
pochodną szerszej dyskusji na temat tak zwanych „skal” skutecznego działania: 
globalnej, narodowej i lokalnej (miejskiej). Demokratyczność jest w obrębie tak 
pojmowanej „polityki skali” [Smith, 2010: 175–205; Brenner, 2000], niejako 
apriorycznie, przypisana wymiarowi miejskiemu: ma być odpowiedzią na niedo-
magania demokracji przedstawicielskiej i zagrożeń ze strony kapitału w skalach 
narodowej i globalnej.
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Czym jest zatem demokracja miejska? Jej definiens jest bardzo szeroki. 
W literaturze przedmiotu [Fung, 2004; Purcell, 2006, 2008] napotykamy przede 
wszystkim na tendencję do jej definiowania poprzez „rodziny znaczeniowe”. 
Pożyteczna jest definicja zaproponowana na polskim gruncie przez Lecha Mer-
glera. Jego zdaniem demokracja miejska „odnosi się w sposób syntetyczny do 
wszelkich form funkcjonujących w mieście form demokracji przedstawicielskiej, 
bezpośredniej, partycypacyjnej, w tym do mechanizmu konsultacji społecznych, 
realnego udziału mieszkańców w strukturach samorządowych i organizacjach 
społecznych, związkach zawodowych i rozmaitych komitetach, grupach nie-
formalnych itd. Ustanawiają one demokrację lokalną w jej realnym kształcie” 
[Mergler, 2011: 163–164].

Pierwotnie wyrastające z ideologii lewicowej, antykapitalistyczne, o radykal-
nie demokratycznych korzeniach idee RTTC oraz demokracji miejskiej ulegają 
współcześnie postępującej funkcjonalizacji. Stają się pustymi znaczącymi: 
asamblażami, zbiorami znaczeń nadbudowywanych przez poszczególnych użyt-
kowników. Poprzez to stały się bardzo polisemiczne i performatywne. Ich sens, 
nietożsamy już z Engelsowskimi korzeniami idei RTTC czy żądaniami demokracji 
bezpośredniej ze strony kręgów radykalnie demokratycznej lewicy, definiują 
w chwili obecnej bowiem rozmaite podmioty miejskiej polityki, niewyłącznie 
aktywiści, ale też administracje lokalne miast czy instytucje międzynarodowe 
[Harvey, 2012: 186–187; UNESCO, 2006]. Jednocześnie jednak to właśnie przy-
wołane idee wyznaczają elementarne podziały w ramach MRS. Ich źródłem jest 
z jednej strony walka o ideową ortodoksję interpretacyjną, z drugiej tendencja 
do funkcjonalizacji idei RTTC.

4. KontEKSt HIStoRyCZny I StRuKtuRALny

Ścieżka rozwojowa polskich MRS jest, w porównaniu z trajektorią i dyna-
miką rozwoju zagranicznych MRS, niekoherentna. Działają one w określonym, 
„wewnętrznym” kontekście społeczno-historycznym, określanym niekiedy się 
mianem postsocjalizmu [Billert, 2012; Grubbauer, 2012] czy też „słabych tradycji 
obywatelskich” [Leontidiu, 2010]. Z drugiej jednak strony podlegają identycznym 
zewnętrznym uwarunkowaniom strukturalnym, stając w obliczu podobnych dy-
lematów jak MRS na świecie. Choćby wobec presji „bezosobowych” procesów 
gospodarczych, w ramach których miasto jest definiowane jako przestrzeń koncen-
tracji nadwyżek kapitałowych i „maszynka do robienia pieniędzy” [por. Brenner, 
Theodore, 2002]. Liczni badacze, w tym Margit Mayer [2000: 142; 2005], pod-
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kreślali istotność transmisji kompetetywnego modelu biznesowego zarządzania 
(new public management) do logiki rządzenia miastem [por. Kłosowski, 2013]. 
Wspomniana Margit Mayer podjęła próbę syntetycznej periodyzacji trajektorii 
rozwoju ruchów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem przemian MRS 
i pojmowania idei RTTC.

Okres pierwszy, lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku to 
kryzysu fordyzmu. Fordyzm i modernizm, jako egzemplifikacje racjonalności 
instrumentalnej, czyniącej z miasta przestrzeń produkcji i obiekt nieegalitarnej 
konsumpcji obarczono odpowiedzialnością za rozpowszechnione poczucie dehu-
manizacji, co stało się napędową rodzącej się wówczas opozycji parlamentarnej 
[Jałowiecki, 2010]. Polityka przeniosła się na ulice, w jej prawowitą miejską 
przestrzeń. Na porządku dziennym były hasła takie jak let’s take the city!, zaś 
ugrupowania „odzyskujące miasto” odwoływały się bezpośrednio do ideowego 
zaplecza nieortodoksyjnego marksizmu. Strategia działań opierała się przede 
wszystkim na akcji bezpośredniej i literalnym zawłaszczaniu przestrzeni. Roz-
kwitać począł wówczas ruch skłoterski jako ważne skrzydło ruchów miejskich 
[Corr, 1999]. Idea RTTC korespondowała mocno z postulatami demokracji re-
wolucyjnej, z perspektywy której polityka partycypacyjna traktowana była jako 
reformistyczny półśrodek. To, „moment heroiczny” ruchów miejskich, których 
wyobraźnia „żądała niemożliwego”.

Drugą fazę rozwoju wyznaczają lata osiemdziesiąte XX wieku; Margit Mayer 
określiła ją mianem defensywy „neoliberalnej”. To czasy kryzysu gospodarcze-
go, które zrodziły „thatcheryzm” i „reaganomikę”. Doszło do demontażu pań-
stwa dobrobytu i podważenia logiki redystrybucji jako polityki sprawiedliwości 
społecznej. Odrodziły się „stare” problemy: wzrosły nierówności społeczne, na 
które odpowiedzią miał być skrajnie liberalny posesywizm i indywidualistyczny 
„prywatyzm obywatelski”. Faktem stało sie wyczerpywanie się energii utopijnych 
poprzednich dekad [por. Habermas, 1986]. Ruchy społeczne, w tym miejskie, ustą-
piły na polu walk ekonomicznych, transformując język i wyobraźnię w kierunku 
zwrotu tożsamościowego. Uległy też silnej instytucjonalizacji; polityka protestu 
szeroko zastępowana jest formalizacją działań1. Istotnymi aktorami żądającymi 
prawa do miasta stają się NGO’s. Postulaty antysystemowe zastępowane są ra-
czej logiką reformy i małych kroków, językiem ekspertyzy i prawa. Dochodzi do 
nawiązania trwałej relacji między częścią ruchów społecznych, reprezentantami 

1 Dobry przykład to częściowa instytucjonalizacja zachodnioeuropejskiego ruchu skłoterskiego, 
która ostatecznie wpisała skłoting w ramy „miasta kreatywnego”. Klasycznym przykładem jest 
Amsterdam [Pruijt 2003].
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trzeciego sektora i władzami lokalnymi. Demokracja bezpośrednia jest w odwro-
cie, zaś dominującą tendencją staje się demokracja partycypacyjna.

Lata dziewięćdziesiąte to czas ofensywy neoliberalnej (roll-out neoliberali-
zation), kiedy to uległy wzmocnieniu tendencje z lat osiemdziesiątych. Pożąda-
nym partnerem władz lokalnych, prócz NGO’s, zaczynają być też QUANGO’s, 
jako te organizacje, które są z reguły najmniej krytyczne i najsilniej zintegrowane 
z systemem. Ruchy społeczne, w tym miejskie, przechodzą do defensywy. Sym-
bolem społecznego protestu, i w pewnym sensie niemocy, stała się „przegrana” 
ruchu alterglobalistycznego – wyszedł on od uniwersalistycznej krytyki systemu, 
nie proponując jednak stabilnej i uniwersalnej systemowej alternatywy. Doszło do 
ograniczenia „ambicji” działań ruchów społecznych i do wznowienia poszukiwań 
alternatyw w lokalnych, głównie miejskich, kontekstach. 

Początek XXI wieku to kryzys neoliberalizmu, naczelnych instytucji systemu 
kapitalistycznego i wiary w słuszność wolnorynkowej ideologii. To jednocze-
śnie dojście do głosu perspektyw wypracowywanych do tej pory potu w ramach 
spatial turn. Miejskie ruchy społeczne, przepracowując porażkę alterglobali-
zmu, zorientowały się w stronę „glokalizmu” [Swyngedouw, 1997], poszukując 
zapośredniczenia również na poziomie instytucjonalnym [Purcell, 2009]. Idee 
RTTC i demokracji miejskiej przekształciły się jednocześnie w puste znaczące. 
Przywoływana tu perspektywa wiąże ze sobą dynamikę późnego kapitalizmu 
i zmienność strategii działania MRS. Obrazuje przejście: od dominacji ruchów 
kontrkulturowych do logiki NGO’s i QUANGO’s, który w kontekście charakteru 
współczesnych polskich MRS jest istotny.

5. MIEJSKIE RuCHy SPołECZnE – W PoSZuKIWAnIu DEFInICJI

Długo interpretowano MRS za pomocą kategorii analitycznych właściwych 
„starym ruchom społecznym”, podkreślając ich materialistyczny charakter, 
poszukując ich genezy i racji bytu w „kwestii mieszkaniowej”. Jako „miejskie” 
kwalifikowano zatem najczęściej klasowo zorientowane ruchy lokatorskie. Sporo 
uwagi poświęcano też analizie strategii działania: ich rewolucyjności [Castells, 
1983], postulatów strajków czynszowych [Corr, 1999; Lowe, 1986: 82–117] 
czy też praktyk „samowolnych osiedleń”, przede wszystkim w krajach półpe-
ryferyjnego i peryferyjnego kapitalizmu [Castells, 1982; Corr, 1999; Holston, 
2010], ale i kapitalistycznego rdzenia [Corr, 1999; Urbański, 2005]. Klasowej 
logiki działania nie możemy jednak sprowadzić wyłącznie do ruchów rekrutu-
jących się z klasy pracowniczej. W istocie klasowym ruchem były na przykład, 
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rekrutujące się głównie z klasy średniej oraz nastawione antylabourzystowsko 
i antyegalitarnie, „ruchy podatników” (ratepayer movements), pojawiające się 
w Wielkiej Brytanii na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. 
Optowały za obywatelskim naciskiem na władze lokalne w kontekście kontroli 
nad wydawaniem środków z puli [Lowe, 1986: 118–138]. Zresztą, tendencje 
mieszczańskie – choć niekiedy marginalizowane – silne też były w Stanach 
Zjednoczonych [Jacobs, 1993].

Próbując zdefiniować „ruchy miejskie”, należy odnieść się do kanonicznej pro-
pozycji Manuela Castellsa, który zaproponował dwie definicje. Możemy wskazać 
definicję pierwotną (restrictive), zawartą na kartach Kwestii miejskiej, gdzie „spo-
łeczny ruch miejski to system praktyk wynikających z powiązania danego układu 
sił w systemie czynników miejskich z innymi praktykami społecznymi w taki 
sposób, ze rozwój tego systemu praktyk obiektywnie zmierza w kierunku struktu-
ralnych przeobrażeń systemu miejskiego lub w kierunku znacznej modyfikacji sił 
w walce klasowej, czyli – w ostatniej instancji – we władzy państwowej” [Castells, 
1982: 276], jak również definicje późniejsze, wtórne (generic), włączające w pole 
miejskiej analizy kontekst kulturowy i ruchy tożsamościowe [Castells, 1983].

Definiowanie MRS z uwagi na jedno tylko, pierwotne, materialistyczne kry-
terium nastręcza zatem trudności. Wprawdzie „stare” tendencje materialistyczne 
są istotne, nie można jednak redukować do nich całości MRS. Również Manuel 
Castells zrezygnował z opozycji „stare” lub „nowe” ruchy społeczne, zastępując 
z czasem alternatywę koniugacją, potwierdzając tym samym, że w przypadku 
MRS koegzystują ze sobą obie tendencje.

Poszukując zatem definicji pozwalającej ująć ich wyraźnie hybrydowy cha-
rakter, jako MRS możemy rozumieć „tworzone przez mieszkańców organizacje, 
których celem jest protest bądź żądanie zmian co do charakteru miejskiego 
otoczenia i miejskich usług” [Marshall, 1998: 683]. Tym zatem, co wspólne dla 
wszystkich MRS jest miejska „przestrzeń” działania – niewyłącznie literalnie 
fizykalna, ale również socjoekonomiczna i polityczna oraz swoiste miejskie 
ideologie: prawo do miasta i demokracja miejska, w ramach której to wspólnej 
płaszczyzny ruchy społeczne wewnętrznie się różnicują.

6. RuCHy MIEJSKIE WE WSPółCZESnEJ PoLSCE

W dalszej części artykułu podejmuję próbę charakterystyki głównych MRS 
we współczesnej Polsce: ruchu neoanarchistycznego, próbując nakreślić jego 
długą historię, związanego z nim częściowo ruchu lokatorskiego oraz rozlicz-
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nych ruchów mieszczańskich. Interesuje mnie problem konstruowania tożsa-
mości politycznej, przede wszystkim poprzez rozmaite interpretacje miejskiej 
ideologii RTTC.

7. źLE uRoDZonE, CZyLI o (KRyPto)MIEJSKIM  
nEoAnARCHIZMIE

Jakkolwiek boom MRS to kwestia ostatnich kilku lat, na miejskie tropy 
w praktyce działania polskich ruchów społecznych możemy natknąć się już 
25 lat temu. Istotna jest tu działalność Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego, 
trójmiejskiego ugrupowania neoanarchistycznego, które ukonstytuowało się jako 
grupa nieformalna w roku 1983. Czasopismo „Homek”, organ wydawniczy RSA, 
aktywnie współtworzyło sferę kontrpubliczną2. Członkowie RSA kładli silny 
nacisk na  lokalną skalę działania, poszukując związków między przestrzen-
nością miasta a możliwościami demokracji bezpośredniej. Szczególnie istotny 
był kontekst dzielnicy jako podstawowej skali działania, odwołujący się do idei 
„swojskości miasta”3.

Na tak pojmowaną „swojskość” RSA nakładał ideę politycznej organizacji 
miasta, które „powinno być niezależne od jakiejkolwiek władzy centralnej” 
[„Homek”, 2013: 195], nacisk kładąc na autonomię i samowystarczalność, zaś 
w kontekście organizacji ponadlokalnej odwołując się do idei federalizmu [tamże: 
195–196]. Miasto powinno być zarządzane przede wszystkim przez mieszkańców, 
nie zaś przez reprezentacyjne elity. Podstawą ustrojową tak pojmowanej demokra-
cji miejskiej jest demokracja bezpośrednia, oparta o zgromadzenie mieszkańców. 
Istotną rolę odgrywać powinny też samorządy osiedlowe – administrując oraz 
będą organem doradczym w kwestiach zainteresowania mieszkańców osiedli 
właśnie. Podstawą fiskalną z kolei miałyby być składki, określane proporcjonalnie 
względem dochodu mieszkańca oraz obowiązkowe opodatkowanie działających 
w mieście przedsiębiorstw. Zgromadzona pula dochodów, składająca się na – 
jak dziś byśmy to ujęli – budżet obywatelski, miałaby służyć przede wszystkim  
finansowaniu usług komunalnych.

2 Jako sferę kontrpubliczną rozumiem tu wytwarzanie „kontropinii” – opinii publicznej poza 
dyskursem oficjalnym, między innymi poprzez konstrukcję alternatywnego wobec dominującego 
obiegu informacyjnego i wydawniczego, szerzej – dyskursywnego. [Kluge, Negt 1993]..

3 Przywoływana kategoria „swojskości miasta”, którą intuicyjnie eksplorowali członkowie 
RSA, niedługo później została podjęta w kontekście naukowym przez Krystynę Pawłowską [2001].
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Przywołanie wątku RSA jest istotne z przynajmniej dwóch powodów. Po 
pierwsze,  dominujące dziś narracje pomijają ten wątek, nie problematyzując 
„długiej historii” polskich MRS. Neoanarchistyczne korzenie są traktowane jako 
„złe narodziny”. Po drugie, działalność RSA stanowi punkt odniesienia dla licz-
nych ugrupowań neoanarchistycznych. Już w latach dziewięćdziesiątych doszło 
do „eksplozji” skłotingu oraz licznych inicjatyw związanych z odzyskiwaniem 
miejskiej przestrzeni, na przykład idei reclaim the street. To również środowi-
ska neoanarchistyczne rozpoczęły wysuwać postulaty socjalne, antycypując 
nabrzmiewające problemy strukturalne: wycofywanie się władzy lokalnej z roli 
dostarczyciela dób i usług „konsumpcji zbiorowej”. Czyniło tak choćby Poro-
zumienie Społeczne „Poznań Miasto Dla Ludzi”, formułujące program miasta 
egalitarnego, w którym czytamy: „Poznań miastem nie dla eksmisji na bruk ludzi 
biednych [...], nie dla wyprzedaży i przejmowania przez prywatnych ‘właścicieli’ 
mieszkań komunalnych [...], nie dla polityki władz lokalnych, która preferuje 
biznes i inwestycje nie uzgadniane z mieszkańcami [...]” [Antonów, 2004: 340]. 
To również ze strony środowisk neoanarchistycznych zgłaszane były pierwsze 
postulaty budżetowania obywatelskiego [Górski, 2007].

To między innymi ruchy neoanarchistyczne poczęły (re)animować polski 
ruch lokatorski. Krakowscy działacze FA, jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, 
protestowali przeciwko podwyżkom czynszów czy eksmisjom. Kilka lat póź-
niej identyczne działania zaczęli podejmować anarchiści poznańscy [Antonów, 
2004: 340]. Działania zinstytucjonalizowane najszybciej podjęli działacze war-
szawscy, choćby w ramach kampanii „Mieszkanie prawem – nie towarem” czy 
w ramach Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów [Ciszewski, 2008/2009; 
Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów 2008/2009].

Dziś główne narracje na temat polskich MRS najczęściej pomijają lub mar-
ginalizują ruchy miejskie neoanarchistycznej proweniencji. Marta Żakowska 
wyróżnia, dla przykładu, pięć typów ruchów miejskich: redystrybucyjne, spo-
łecznościowe – skupione na współtworzeniu lokalnych tożsamości, obywatel-
skie – zainteresowane partycypacją i decentralizacją, ekologiczne i genderowe 
[Żakowska, 2013: 17]. Ruchy neoanarchistyczne (i lokatorskie) możemy w tym 
przypadku zakwalifikować jedynie do szerszej kategorii ruchów redystrybucyj-
nych, co nie do końca trafnie oddawałoby ich polityczne interesy i tożsamość. 
Podobnie czyni Karol Kurnicki [2014]. Otwarcie też poza zbiorem MRS lokuje 
ruchy neoanarchistyczne Lech Mergler [2014: 90]. 

Przyglądając się logice rozwojowej polskich ruchów miejskich, należy zatem 
rozpatrzyć dwa problemy. Po pierwsze, kwestię ewolucji neoanarchistycznych 
i alternatywnych ruchów protestu, ich marginalizacji, niekiedy też automarginali-



 „MIASTO TO NIE FIRMA!” DYLEMATY I TOŻSAMOŚć POLITYCZNA...  149

zacji oraz ukonstytuowania się odrębnych wobec nich tendencji „mieszczańskich” 
i tryumf logiki trzeciego sektora. Po drugie, problem wzajemnych relacji między 
wskazanymi skrzydłami, szczególnie poprzez pryzmat tego, jak pojmowana jest 
w ich ramach idea RTTC. Ma to kluczowe znaczenia dla tożsamości politycznych 
wyróżnionych ruchów.

8. MIEJSKI RuCH nEoAnARCHIStyCZny –  
PRóBA CHARAKtERyStyKI

O ile do połowy lat dziewięćdziesiątych ruch definiował się przede wszystkim 
w dość „tradycjonalistycznej” opozycji wobec państwa, o tyle już na przełomie 
wieków jako kluczowe zagrożenie zdefiniowana została „władza ekonomicz-
na” i jej kolonizujący wpływ. Korespondowała z tym wzrastająca świadomość 
niskiego wpływu na procesy oficjalnej polityki, pociągająca za sobą ryzyko 
marginalizacji. Ruch neoanarchistyczny stał się w konsekwencji dalece bardziej 
antykapitalistyczny niż – jak dotychczas – antypaństwowy. Skuteczności zaś 
zaczął poszukiwać na gruncie lokalnym, definiując miasto jako „ideę polityczną”.

Podmioty. Główne ruchy działające w tym momencie w kontekście miej-
skim i definiujące się jako istotne podmioty społeczne miejskiej polityki działają 
w Warszawie („Federacja Anarchistyczna” Warszawa, dalej: FA), Krakowie 
(FA Kraków), Poznaniu (FA Poznań) i Trójmieście (kontynuacja działań RSA). 
Włączyć tu też częściowo należy środowiska syndykalistyczne („Inicjatywa 
Pracownicza”) oraz związane z neoanarchizmem środowiska skłoterskie, szcze-
gólnie warszawskie (kolektyw „Syrena”, „Przychodnia”, „Elba”) i poznańskie 
(środowiska „Rozbratu” oraz „Od:Zysku”). 

Problemy miejskie. Jądrem „kwestii miejskiej” jest w przypadku ruchu 
neoanarchistycznego przede wszystkim szeroko pojmowana dekomodyfikacja 
miasta, redefinicja jego znaczenia jako dobra wspólnego. Antykapitalistyczna 
retoryka koresponduje tu wyraźnie z pierwotnym, materialistycznym pojmo-
waniem idei RTTC. Podstawowe problemy miejskie mają dotyczyć procesów 
ekonomicznej i politycznej marginalizacji nieuprzywilejowanych mieszkańców. 
Przestrzeń jest ich tłem.

Przedmiotem krytyki a zarazem kluczowymi problemami miejskimi są zatem 
problemy nadmiernego urynkowienia logiki zarządzania miastem. Współczesne 
miasta mają stać się innowacyjne, „kreatywne” [Landry, 2013], przyciągać zde-
terioryzowany globalny kapitał oraz przeobrażać w przestrzeń dobrego życia dla 
uprzywilejowanych ekonomicznie. Takie zdefiniowanie miejskich priorytetów 
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wyklucza poza nawias „miejskiej wspólnoty” ubogich czy „niekreatywnych”, 
mimo ich formalnej przynależności. Problemy miejskie definiowane są zatem 
w kategoriach zaspokojenia potrzeb i egalitarnego dostępu do dób i usług pu-
blicznych: mieszkalnictwa [Ciszewski, 2011; 2014; Urbański, 2012], edukacji 
[Leśniak, 2013], transportu publicznego, niekiedy systemu opieki zdrowotnej 
i społecznej.

Zdaniem neoanarchistów miasto jest soczewką, która ogniskuje w sobie 
napięcia strukturalne kapitalizmu oraz jego kluczowe narracje ideologiczne4. Na-
czelną z nich jest aksjomat wyższości własności prywatnej nad publiczną, mocno 
reprezentowany w logice zarządzania miastem. Frontem walki stają się między 
innymi praktyki skłoterskie [Piotrowski, 2012], obnażające sprzeczności kapi-
talizmu – przede wszystkim ideologiczny fetysz własności prywatnej. Skłoting 
to praktyka zajmowania pustostanów, zatem nieruchomości stanowiących zasób 
w sensie ekonomicznym marnotrawiony. Jeśli zaś główny ekonomiczny argument 
na rzecz prywatnej własności opiera się na przekonaniu o jej wyższej – niekiedy 
rzekomo [Tittenbrun, 1995] – efektywności, praktyki skłoterskie obnażają zatem 
przyzwolenie na nieracjonalność (niepełne wykorzystanie czynników produkcji), 
w imię dominacyjnego pojmowania własności prywatnej.

Krytyce „neoliberalnej ekonomizacji” miast towarzyszy też krytyka poli-
tyczna. Kluczową ideą, jaką wysunęły ruchy neoanarchistyczne [Górski, 2007], 
pozwalającą budować miasto płaskich struktur, jest instytucja budżetu obywatel-
skiego. Bez mała dekadę temu postulat budżetów partycypacyjnych nie pojawiał 
się w ogóle w dyskursie publicznym, co dziś jest powszechne [Gerwin, 2013; 
Kłosowski, 2013]. Zwolenników obywatelskiego budżetowania, wywodzących 
się właśnie ze środowisk anarchistycznych, traktowano wówczas jako zapatrzo-
nych w alterglobalistyczne utopie Porto Allegre radykałów. W chwili obecnej 
ideę budżetu partycypacyjnego realizuje około 1500 miast [Baiocchi, Ganuza, 
2014: 29], w tym kilkadziesiąt w Polsce: Łódź [Prykowski, 2013], Poznań [Droz-

4 Ideę oporu ruchu skłoterskiego tak scharakteryzowała Margit Mayer: „Wyjmowanie tych 
przestrzeni z neoliberalnej utylizacji mającej na celu osiąganie zysków oraz zakłócanie opartej 
na prawie własności logiki kapitalistycznej urbanizacji, prowadzi do podjęcia walki o samą kon-
cepcję praw. Żądanie uznania obecnie drugorzędnych praw – takich jak prawo do bezpieczeństwa 
ekonomicznego, edukacji, dachu nad głową, prawa do organizowania się czy praw do wolności 
słowa – jako podstawowych ponad i wbrew prawu do indywidualnej własności prywatnej i zy-
sku, „zakładałoby rewolucję”, ponieważ to ostatnie jest kluczowe dla akumulacji kapitału jako 
dominującego procesu kształtującego nasze życie” [Mayer 2014]. Mimo pozornej marginalności 
problemu, systemową istotność skłotingu pokazują niedawne wydarzenia w Poznaniu, związane 
z sądową licytacją skłotu „Od:Zysk” [Inwestor... 2014].
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dowski, Frąckowiak, 2013], Kraków, Trójmiasto [Gerwin, 2013a] czy Warszawa. 
Idea budżetu partycypacyjnego uległa szybkiej funkcjonalizacji. W rozpowszech-
nionej dziś postaci bliższa jest demokracji plebiscytowej, w ramach której nie 
tyle redystrybuuje się budżet, co raczej alokuje jego nieznaczną część za pomocą 
rozstrzygnięć konkursowo-sondażowych5. Jest to zresztą tendencja globalna 
[Baiocchi, Ganuza, 2014: 30–32].

Strategie działania. Dokonując autoredefinicji, ruch neoanarchistyczny 
jako MRS zachowuje, z jednej strony, przywiązanie do tradycyjnych strategii 
działania politycznego, jakimi są: retoryczna antysystemowość, konfrontacyjność, 
wydzieranie systemowi „stref autonomicznych” [Bey, 2009], ostatecznie – kiedy 
jest to konieczne lub uzasadnione – logika akcji bezpośredniej; z drugiej jednak 
strony widoczna jest wyraźna pragmatyzacja i otwarcie na „gry z systemem”, 
choćby odwołania do logiki ekspertyzy czy języka prawa. To ostatnie nie jest 
już traktowane jako narzędzie „klasowego ucisku”, staje się gwarantem praw 
pracowniczych czy obywatelskich. W sensie strategicznym, prawo traktowane 
jest jako pole, na którym można dokonywać – zgodnie z ideą lettrystycznego 
détournement – przechwyceń. Staje się więc ono wewnątrzsystemowym 
narzędziem antysystemowej walki. Ruch neoanarchistyczny wykorzystuje je 
w przypadku sporów własnościowych (ma je kilka polskich skłotów, między 
innymi poznańskie „Rozbrat” i „Od:zysk”), organizując nieformalny system 
obsługi prawnej („Anarchistyczny Czarny Krzyż”) czy występując z pozwami 
za przekraczające procedury interwencje policji podczas akcji bezpośrednich.

Ruchy neoanarchistyczne są istotną siłą kulturotwórczą oraz współtworzą 
miejską sferę kontrpubliczną, generując nieoficjalne przekazy i alternatywne ramy 
analityczne dla procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w mieście. 
Animują debaty, uczestniczą w sesjach Rady Miasta, są wreszcie współtwórcami 
miejskiej kultury alternatywnej, choćby prowadząc działalność wydawniczą. 

Krótko konkludując, ruchy neoanarchistyczne w ramach „zwrotu miejskie-
go” pozostają konfliktowo zorientowanymi ruchami protestu, zachowując przy 
tym najczęściej swój niesformalizowany charakter, przy jednoczesnej redefinicji 
przestrzeni i logiki działania.

5 Tę tendencję do przechwytywania antystemowych idei i wpisywania ich, po rekonstrukcji, 
w ramy systemu tak charakteryzuje Mayer: „żądania samozarządzania i samorealizacji straciły 
radykalne ostrze w momencie, kiedy partycypacja i samozarządzanie stały się koniecznymi 
składnikami programów lokalnej rewitalizacji oraz dyskursu publicznego (często mającego na 
celu raczej aktywizację i branie osobistej odpowiedzialności, zamiast zwiększenia politycznego 
wpływu [empowerment])” [Mayer 2014].
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9. RuCH LoKAtoRSKI, CZyLI o KWEStII MIESZKAnIoWEJ  
RAZ JESZCZE

Współczesny polski  ruch lokatorski jest relatywnie słaby. Impulsy do jego 
animacji płynęły od lat dziewięćdziesiątych ze strony dwóch środowisk: sfor-
malizowanej, choć jednocześnie antysystemowej i poszukującej politycznej 
tożsamości w potransformacyjnej rzeczywistości instytucjonalnej lewicy, przede 
wszystkim Polskiej Partii Socjalistycznej [Ciszewski, 2008/2009: 77] oraz ruchu 
neoanarchistycznego [Urbański, 2012]. Przekłada się to też na tożsamość politycz-
ną ruchu lokatorskiego – z jednej strony bowiem wykazuje on pewne konieczne 
cechy formalizacji struktur i strategii działania, z drugiej strony jest jednak ela-
stycznym i oddolnym ruchem. Alians ruchu neoanarchistycznego i lokatorskiego 
jest pochodną logiki uwspólnienia wroga: kapitału i władzy ekonomicznej.

Podmioty. Jedną z najstarszych organizacji jest krakowskie Polskie Zrzesze-
nie Loktorów, powstałe w 1989 roku. Ważnym zapleczem instytucjonalnym dla 
rodzącego się ruchu lokatorskiego stała się też zawiązana w 1994 Polska Unia 
Lokatorów – miała ona charakter raczej pomocowy. Silniejszy, oddolny ruch 
lokatorski zaczął się kształtować około dekady temu, na początku XXI wieku. 
Ważna, konstytutywna w tym kontekście była kampania Mieszkanie Prawem 
Nie Towarem (MPNT), którą współtworzyli aktywiści Lewicowej Alternatywy, 
Grupy na Rzecz partii Robotniczej i WZZ Sierpień 80 oraz aktywizowane przez 
Nową Lewicę Piotra Ikonowicza Stowarzyszenie Mińskich Lokatorów (SML). 
Na gruncie doświadczeń wypracowanych w ramach MPNT powołano do życia 
w roku 2007 Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów (WSL), z kolei doświad-
czenia SML zainspirowały powstanie jeszcze w roku 2006 Kancelarii Sprawie-
dliwości Społecznej (KSS). W ostatnich powstały jeszcze warszawskie Akcja 
Lokatorska oraz Polska Unia Lokatorów, wrocławskie Stowarzyszenie Obrony 
Lokatorów i poznańskie Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów. Działalność 
lokatorską wykazują również krakowscy aktywiści FA.

Problemy miejskie. Miejskie problemy są w przez ruch lokatorski częściowo 
zbieżne z tymi, na które nacisk kładzie ruch neoanarchistyczny. Dotyczą prywa-
tyzacji logiki zarządzania miastem, która przekłada się bezpośrednio na problemy 
mieszkaniowe i przestrzenne. Te pierwsze dotyczą kurczącego się publicznego 
zasobu mieszkaniowego, którego utrzymywaniem, a tym bardziej rozszerzaniem 
jednostki samorządu terytorialnego nie są zainteresowane. Prowadzi to do upo-
wszechniania się zjawiska „nędzy mieszkaniowej” przy jednoczesnej radykalnej, 
nieznającej precedensu w porównaniu z takimi choćby krajami jak Austria czy 
Niemcy bądź Szwecja, prywatyzacji „kwestii mieszkaniowej” [Warszawskie 
Stowarzyszenie Lokatorów 2008/2009: 87].
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Nałożyć na to możemy problemy przestrzenne, związane z „pełzającą gentryfi-
kacją” jako skutkiem „punktowej” wyprzedaży komunalnego zasobu  mieszkanio-
wego prywatnym inwestorom. Ma to też prowadzić do określonych konsekwencji, 
nie tylko przestrzennych, ale i społecznych – „wypchnięcia biedy poza pole 
widzenia”, jak ujął to jeden z lokatorskich aktywistów [Grzegorczyk, 2008/2009: 
73]. Drastyczną postacią „wypychania” staje się proces „czyszczenia kamienic”, 
praktyka dobrze pokazująca potęgę konfliktu wokół „kwestii mieszkaniowej”. 
Proces „relokacji” przybiera jeszcze jedną postać: „kwestii kontenerowej”, czyli bu-
dowania przez samorządy lokalne osiedli kontenerowych dla „złych mieszkańców”. 
Mają one pełnić przede wszystkim funkcje punitywno-odstraszające, jakkolwiek 
wywołują skrajne oceny. Zwolennicy antykontenerowej argumentacji podkreślają, 
że jest nieadekwatnym środkiem wobec zamierzanych przez władze lokalne celów.

Już na pierwszy rzut oka widać, w jaki sposób kwestia lokatorska kore-
sponduje z antykapitalistycznym ostrzem niezinstytucjonalizowanej lewicy – 
podstawowe problemy, z którymi się bowiem zmaga dotyczą bowiem kwestii 
w kapitalizmie centralnych – własnościowych. Walka o odzyskanie „prawa do 
miasta” przez „obywateli drugiej kategorii” jest łudząco podobna do tej, jaką 
przed 170 laty opisywał Engels [1969, 1974].

Strategie działania. Ruchy Lokatorskie łączą w sobie tendencje do łączenia 
sformalizowanych struktur organizacyjnych (np. stowarzyszenia) oraz oddolnego 
charakteru działań, nie zatracając dzięki temu charakteru ruchu społecznego. For-
malizacja jest zresztą wymaganiem systemowym – aby jako podmiot zbiorowy 
móc być stroną w postępowaniach sądowych, należy posiadać osobowość prawną.

Sukcesy ruchu lokatorskiego zależą w dużej mierze od umiejętnej komuni-
kacji za pomocą mediów systemowych – kluczowym jest język prawa [Haratyk, 
Wnęk, 2012]. Absolutne minimum to oczywiście porady prawne dla lokatorów 
w przypadku zagrożenia eksmisyjnego czy potrzeby koncyliacyjnego rozstrzy-
gania konfliktów. Prócz działalności w skali mikrospołecznej, ograniczającej 
się do konkretnych przypadków, ruch lokatorski próbuje też włączać się jako 
podmiot społeczny w monitoring procesów zmiany i tworzenia prawa, zatem 
próbuje definiować się jako element makrostruktury. Tak charakteryzuje ów 
dualizm jeden z aktywistów: „Porady prawne dla lokatorów oraz spotkania in-
formacyjne są ważne. Nie mogą one jednak wzmacniać mentalności klientów. 
Organizacje lokatorskie to o wiele więcej niż pogotowie antyeksmisyjne oraz 
poradnictwo prawne” [Ciszewski, 2011]. Zdaniem Ciszewskiego, „głównym 
działaniem organizacji lokatorskich (...) powinno stać się wywieranie nacisku 
różnymi środkami – od negocjacji po działania bezpośrednie, zarówno legalne, 
jak i wykorzystujące luki w prawie” [tamże].
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Ruch lokatorski poszukuje też sojuszników w świecie zinstytucjonalizowanej 
polityki. Jeden z działaczy Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów ujmuje to 
następująco: „szukałbym też sojuszników wśród niektórych parlamentarzystów 
(...)” [Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów 2008/2009: 88]. Istotne są też 
bezpośrednie naciski na lokalne władze, udział w sesjach Rady Miasta, niekiedy 
o ofensywnym charakterze. W ostateczności ruchy lokatorskie wykorzystują 
praktyki akcji bezpośredniej, głównie podczas blokad antyeksmisyjnych. Stosują 
ją jednak jako ostateczność, moment graniczny protestu, uprzednio wykorzystując 
legalistyczne środki wpływu, zatem dojście do granicy, jaką jest „bierna prze-
moc” wyczerpuje w tym przypadku znamiona uzasadnionego obywatelskiego 
nieposłuszeństwa w sensie Johna Rawlsa i Jürgena Habermasa [Habermas, 1985].

Mimo że polskie ruchy lokatorskie nie wysuwają w chwili obecnej postulatów 
stricte radykalnych (nie podnoszą na przykład idei strajku czynszowego, dość 
powszechnego choćby w czasach międzywojnia), ich „rewolucjonizm” polega, 
tak jak w przypadku ruchu neoanarchistycznego, na próbach redefinicji „uświęco-
nych” instytucji społecznych, przede wszystkim zaprojektowanego w określony 
sposób ładu własnościowego. Walka antysystemowa, jakkolwiek najczęściej 
przebiegająca w przestrzeni dyskursywnej i walk legalistycznych o charakterze 
defensywnym (obrona praw lokatorów), niekiedy również bezpośredniej dzia-
łalności antyeksmisyjnej, oparta jest na kwestionowaniu instytucjonalnego staus 
quo i żądania  jego rewizji w kierunku instytucjonalnego pluralizmu – konstrukcji 
ładu opartego na społecznej współwłasności. Ruch neoanarchistyczny i lokatorski 
łączy też ich antyestablishmentowość; oba ruchy są siłami społecznymi, których 
naczelnym interesem jest reprezentowanie oraz walka o interesy strukturalnie 
wykluczanych, głównie tych segmentów populacji, które są socjoekonomicznie 
negatywnie uprzywilejowane. Stąd też – odwołując się do ugruntowanej już tra-
dycji badawczej – moglibyśmy powiedzieć, za Richardem Clowardem i Frances 
Fox Piven, że stanowią one „ruchy ludzi biednych” [Piven, Cloward, 1979].

Praktyce działania ruchów neoanarchistycznego i lokatorskiego towarzyszy 
przy tym pewien „ideowy” paradoks. Mimo par excellence miejskiego charakteru 
działań, mimo konstytuowania działań z zakresu miejskiej „sfery kontrpublicznej” 
i kluczowego przeświadczenia o zakotwiczeniu „kwestii miejskiej” w „gospo-
darczej bazie społeczeństwa” [Urbański, 2011], spora część środowisk neoanar-
chistycznych i alternatywnych konsekwentnie abstrahuje od sloganu RTTC, 
nie używając go jako kluczowej kategorii organizacji rzeczywistości, w której 
działa. Znajdziemy też jednak głosy, które otwarcie definiują ruch lokatorski jako 
składnik MRS [Ciszewski, 2014: 107].
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10. RuCHy MIESZCZAńSKIE

Za symboliczny moment narodzin tendencji „mieszczańskich” na mapie 
polskich ruchów społecznych można wskazać lata 2007–2008. To moment ukon-
stytuowania się podmiotów społecznych, które refleksyjnie i, co najważniejsze, 
autoreferencyjnie zaczęły używać kategorii „miejski ruch społeczny” i „prawo 
do miasta”, wprowadzając je szybko w obieg procesów politycznych i miejskiej 
sfery publicznej. Najprawdopodobniej pierwszą siłą społeczną było tu poznań-
skie Stowarzyszenie (pierwotnie: Porozumienie Społeczne) „My Poznaniacy”6. 
Powstało ono jako zrzeszenie nieformalne w listopadzie 2007 roku, zaś 7 maja 
2008 roku zostało zarejestrowane w KRS jako Stowarzyszenie. Częściowo wy-
rosło ono z doświadczeń politycznych działającego w Poznaniu lokalnej sekcji 
„Zielonych 2000”.

To, co nieco intuicyjnie określamy mianem „ruchów mieszczańskich” ma 
charakter bardzo złożony, wyróżnić możemy przynajmniej kilka typów podmio-
tów. Kłopotliwe zresztą jest samo pojęcie „ruchy mieszczańskie”, choćby z uwagi 
na kryptoklasowy charakter pojęcia. Jednym z punktów odniesienia poczynię 
zatem kategorię „nowych mieszczan” [Kubicki, 2011]. „Nowi mieszczanie” nie 
stanowią klasy, jak mogłaby sugerować przyjęta kategoryzacja, są raczej hybrydą 
kulturową, wspólnotą „stylu życia po miejsku”. Nie oznacza to, że jej członkowie 
w stosunku do kapitalistycznego rynku nie wykazują cech wspólnych, spoiwa po-
szukiwać należy jednak gdzie indziej, podejmując próbę definicji mieszczańskiego 
etosu. Tym, co zapewnia koherencję relatywnie zdywersyfikowanym „nowym 
mieszczanom” jest uwspólnione i szeroko podzielane pojmowanie miasta jako 
wartości, określony typ wyobraźni i wizja „dobrze urządzonego miasta”. Być 
może zatem „nowi mieszczanie” to ci, którzy cechują się relatywnie stabilnymi 
pozycją społeczną i statusem socjoekonomicznym. Pozwala to redystrybuować 
część posiadanej nadwyżki, głównie czasu i energii, w kierunku aktywności 
społecznej. Ze strony przywołanych środowisk mieszczańskich nie są jednak 
wysuwane postulaty delegitymizujące realny kapitalizm.

Podmioty. Część przywołanych środowisk, w tym „My Poznaniacy”, to 
pierwotnie ruchy partykularne, najczęściej o charakterze NIMBY (not in my back 
yard), czyli lokalne ruchy protesty, zawiązujące się najczęściej ad hoc, celem 

6 Podkreślam wagę stowarzyszenia „My Poznaniacy” niearbitralnie. To z inicjatywy tego 
środowiska doszło do organizacji pierwszego Kongresu Ruchów Miejskich (KRM) w Poznaniu 
w 2011 roku. To również środowisko „My Poznaniacy” jako pierwszy ruch miejski stanęło przed 
dylematem startu w wyborach samorządowych, w których postanowiło wystartować.
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powstrzymania określonych zmian (na przykład określonych inwestycji) w naj-
bliższym otoczeniu7. Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku zaczęły zawiązy-
wać się liczne inne stowarzyszenia o podobnym charakterze (Sopocka Inicjatywa 
Rozwojowa, warszawskie Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy, łódzka Fundacja 
Normalne Miasto Fenomen, Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia).

Drugą grupą podmiotów aktywnych stały się szybko tak zwane fora rozwoju 
[por. Szymański, 2014], zorientowane na promowanie idei „metropolitalnego” 
rozwoju i dużych inwestycji infrastrukturalnych w miastach. Taki charakter 
mają działające w tej chwili dość aktywnie Inwestycje dla Poznania (IdM) czy 
Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej (FRAG). Istotne są również organizacje 
trzeciego sektora o charakterze QUANGO’s8, na przykład Stowarzyszenie Inte-
gracji Stołecznej Komunikacji (SISKOM), organizacja zajmująca się integracją 
miejskich systemów transportu. 

Wyróżnić też można liczne środowiska zaangażowane „w politykę tożsamo-
ści, często zainteresowane ekologią i kulturą czy szeroko pojętymi sprawami miej-
skimi i w pewnym sensie reprezentujące wykluwającą się w klubokawiarniach 
wielkomiejską młodą klasę średnią” [Mergler, Pobłocki, Wudarski, 2013: 25; 
Kusiak, Kacperski, 2013].

Problemy miejskie. Konkretne problemy, definiowane jako kluczowe, to 
przede wszystkim kwestie przestrzenne, związane z urbanistyką i architekturą 
w ich społecznym kontekście. Istotne są tu walki o społeczną kontrolę nad stano-
wieniem i ewentualnymi zmianami miejscowych i miejskich planów zagospodaro-
wania przestrzennego czy też nad planowaniem i przebiegiem dużych inwestycji 
infrastrukturalnych, wreszcie ochroną terenów zielonych lub rekreacyjnych. 
Istotne są też kwestie związane z estetyzacją przestrzeni i walka z „chaosem 
przestrzenno-architektonicznym” [por. Mergler, Pobłocki, Wudarski, 2013: 9].

Podnoszone są też postulaty zrównoważonego rozwoju miast [Filar, Kubicki, 
2012; Gierar-Bieroń, 2012], na przykład zrównoważenia miejskich systemów 
transportowych [Filar, 2012], szczególnie w obliczu modernizacyjnej ścieżki 

7 „My Poznaniacy” powstali jako ruch NIMBY, by z czasem ewoluować w kierunku podmiotu 
definiującego miasto niewyłącznie z perspektywy interwencyjnej, ale z punktu widzenia systematyki 
wzajemnych współzależności, funkcjonalnie podchodzącego do rozstrzygania konfliktów interesów.

8 Frapujący jest problem rozgraniczenia miedzy działalnością społeczną, pro publico bono, 
a żerowaniem na jej logice. Brak jednak badań pozwalających oszacować skalę działalności 
QUANGO’s: zjawiska absorpcji środków oraz logiki ich wykorzystania (por. Drozdowski 2011). 
Mamy też niekiedy do czynienia z personalnym „krzyżowaniem się” ścieżek miejskich aktywistów 
i działalności opartej na absorpcji publicznych środków.
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rozwojowej opartej na samochodowej monokulturze. Ważne są w tym kontekście 
działania stowarzyszeń rowerzystów.

Ważnym polem działalności jest też animowanie kultury miejskiej. Niekiedy 
ma ono charakter oddolny. Coraz częściej jednak zmierza w kierunku współkształ-
towania oficjalnej polityki kulturalnej, niekiedy nawet w kierunku współpracy ze 
światem zinstytucjonalizowanej polityki parlamentarnej. Takim środowiskiem 
jest choćby skupiony wokół Fundacji im. Henryka Krzeczkowskiego zespół 
czasopisma „ResPublica Nowa”. 

Wszystkie w zasadzie podmioty o charakterze „mieszczańskim” są rzecznika-
mi partycypacyjnego otwarcia. Model partycypacyjny jest na gruncie lokalizmu 
swoistym połączeniem perspektyw oddolnej i zinstytucjonalizowanej polityki – bo 
to właśnie ze strony tej ostatniej płyną impulsy związane z otwarciem partycy-
pacyjnym9; oficjalna władza „przyzwala” na współrządzenie, zaś kluczowe są tu 
rozstrzygnięcia formalnoprawne [por. Erbel, Sadura, 2012]. W ramach modelu 
partycypacyjnego obywatele rozwijają cnoty obywatelskie poprzez  polityczne 
uczestnictwo [Purcell, 2008: 39]. Warto wspomnieć jednak o jednej kwestii, mia-
nowicie zagrożeniach związanych z instrumentalizacją idei partycypacji [Arnstein, 
2012; Miessen, 2013], które to zagrożenia diagnozują sami reprezentanci MRS. 

Gdyby wskazać na specyficzną cechę „mieszczańskich” MRS, zdecydowa-
nie rzadziej podnoszone są kwestie „konsumpcji zbiorowej”, co nie oznacza ich 
całkowitej nieobecności.

Strategie działania. Mieszczańskie MRS zdecydowanie szybko wykroczyły 
poza „logikę protestu”, która miała w ich przypadku charakter inicjujący. Miast 
nieformalnego charakteru wybrały ścieżkę częściowej formalizacji działania. 
Wybór postaci organizacyjnej właściwej organizacjom trzeciego sektora jest 
częściowo „wymuszany” systemowo – z jednej strony bowiem ruchy, by wpływać 
skutecznie uczestniczyć w procesach good governance, kontrolować i próbować 
skutecznie wpływać na rozmaite instytucje potrzebują osobowości prawnej. 
Niezbędni są bowiem stabilni i przewidywalni partnerzy społeczni. Z drugiej 
jednak strony owo systemowe wymaganie jest narzędziem kontroli społecznej, 
ograniczającym ich krytyczną funkcję. System zinstytucjonalizowanej polityki 
jest bowiem żywotnie zainteresowany tak pojmowaną formalizacją.

W przypadku ruchów mieszczańskich istotne jest wskazane „przejście or-
ganizacyjne”. W odróżnieniu od ruchów neoanarchistycznego i lokatorskiego, 

9 Spośród problemów, które podejmuję w artykule, przesunięcie partycypacyjne jest omówione 
najlepiej, nie będę zatem czynił powtórzeń, odsyłając tym samym do literatury [Erbel, Sadura 2012].
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„ruchy mieszczańskie” akceptują logikę formalizacji10. Płynnie zatem wpisują 
się w trwający od lat osiemdziesiątych proces organizacyjnej instytucjonalizacji 
ruchów społecznych [Mayer, 2009].

„Prawo do miasta” w rękach mieszczańskiej MRS staje się prawem do miasta 
raczej estetycznego, funkcjonalnego, atrakcyjnego kulturalnie niż egalitarnego 
i eksperymentującego z fundamentami modusu kapitalistycznego. Po momen-
cie fundacyjnej gorączki, retorycznych zapowiedziach „miejskiej rewolucji” 
[Mergler, Pobłocki, 2010], doszło do „samoograniczenia” rewolucyjnej retoryki. 
„Ruchy miejskie nie skupiają rewolucjonistów, których celem jest obalenie sys-
temu polityczno-społecznego, ale mniej lub bardziej radykalnych reformatorów 
systemu” [Mergler, Pobłocki, Wudarski, 2013: 38].

Jedną z głównych strategii działania jest posługiwanie się językiem prawa. 
Mieszczańskie MRS odwołują się zatem bardzo często do norm prawnych, za-
równo do tych o charakterze materialnym, jak i proceduralnym. Korzystają też 
nierzadko z normatywnych konceptów zawartych w tak zwanym soft law [Karta 
Lipska, Biała Księga].

Dzięki doświadczeniom z partycypacją mieszczańskie MRS z dużo mniejszą 
rezerwą podchodzą do współpracy ze światem zinstytucjonalizowanej, czy to 
lokalnej, czy to parlamentarnej polityki. Czynią naciski legislacyjne, poszukują 
przychylnych „kwestii miejskiej polityków: posłów i senatorów (na przykład 
w ramach Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Miejskiej), niekiedy działają 
performatywnie (postulaty powołania Ministerstwa Miast), wreszcie – same de-
cydują się na wejście do świata lokalnej polityki. I ta właśnie kwestia jest jednym 
z naczelnych dylematów, przed którymi stoją polskie MRS [por. Mergler, 2013a, 
2013b]. W lokalnych wyborach w 2010 roku startowali „My Poznaniacy”, uzy-
skując duże zaufanie wyborców (niemal 10% poparcia), nie wchodząc jednak do 
Rady Miasta. W chwili obecnej jeszcze większa część ruchów miejskich zgłasza 
swój akces wyborczy [Mergler, 2013a]. W Warszawie jedna z głównych polskich 
aktywistek miejskich, związana z „Krytyką Polityczną”, Joanna Erbel została 

10 Logika działania ruchów mieszczańskich nie daje się całkowicie ująć za pomocą tradycyj-
nego języka postkontrkulturowych NRS. Lepszy byłby w tym przypadku nieużywany do tej pory 
w Polsce, przynajmniej według mojej wiedzy, język „teorii organizacji w ruchach społecznych” 
[Caniglia, Carmin 2008], która traktuje ruchy społeczne jako podmioty oddolne, alternatywne 
wobec tradycyjnych organizacji gospodarczych i politycznych, konstytuujące jednak przy tym 
wewnętrzny rynek (płatnej inieodpłatnej) pracy i działające nie wyłącznie w oparciu o wspólnotę 
wartości, ale i jasno eksplikujące określone interesy. Zastrzec trzeba jednak od razu, że ta logika 
analizy nie znalazłaby zastosowania wobec wszystkich, ale jedynie wobec pewnej części ruchów 
przyjmujących postać fundacji i stowarzyszeń.
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oficjalną kandydatką na prezydentkę Warszawy z ramienia „Partii Zielonych”. 
Kandydatura od razu stała się przedmiotem kontrowersji w obrębie MRS. Część 
aktywistów obawia się upartyjnienia ruchów, zaś przynajmniej przejęcia przez 
kandydatkę kapitału społecznego, kojarzonego z wysiłkiem zbiorowym ruchów.

Sami aktywiści MRS zdają sobie sprawę z faktu, że stanęli na rozdrożu. Tak 
dylemat ten ujął Lech Mergler: „Zarówno Kongres, jak i poszczególne organizacje 
społeczne stoją albo staną przed kolejnymi wyzwaniami: jak, rosnąc jako siła i or-
ganizacja, nie stać się  jednocześnie podmiotem działającym tak jak firma (biznes) 
albo urząd? Alternatywa to, powtórzmy – pozostać na pozycjach niszowych, po-
litycznie peryferyjnych i nie ryzykować uwikłania w „dużą”, realną politykę (...). 
Wielkie fundacje, nominalnie wciąż organizacje społeczne, działają jak koncerny 
obracające milionami, nie jest to wzór atrakcyjny dla zaangażowanego, ofiarnego 
społecznika” [Mergler, 2013c: 28]. W chwili obecnej pozostaje kwestią otwartą, 
czy w efekcie „marszu przez instytucje”, zagnieżdżając się w systemie, MRS 
zostaną inkorporowane i dadzą sobie w całości narzucić jego partyjno-centryczną 
logikę, czy też ukonstytuują nową siłę w ramach lokalnego ładu polityki.

Mieszczańskie ruchy społeczne dość szybko stały się aktywnym, dyskur-
sywnym uczestnikiem i współtwórcą miejskich sfer publicznych, wprowadzając 
do dyskusji głównego nurtu własną perspektywę. Są lub były „dobrze obecne” 
w części opiniotwórczych periodyków: publicystycznych („Przegląd”, „Prze-
krój”) czy naukowych i popularnonaukowych („ResPublica Nowa”, „Krytyka 
Polityczna”). Bez precedensu jest również utworzenie profesjonalnego kwartal-
nika – „Miasta”, którego celem jest mainstreaming „miejskich dyskursów” oraz 
tworzenie platformy komunikacyjnej między ruchami miejskimi a lokalnymi 
i ponadlokalnymi elitami politycznymi [Żakowska, 2013: 17].

11. nARRACJE KonKREtnE CZy MIRAżE PoStPoLItyKI?

Wzajemne relacje między frakcjami neoanarchistyczną, lokatorską i miesz-
czańską są złożone, przede wszystkim w kontekście konstruowania, w oparciu 
o zaplecze ideologiczne, tożsamości politycznej. Dobrym przyczynkiem do 
podjęcia tego wątku jest wypracowywana w ramach „mieszczańskiego skrzy-
dła” MRS idea narracji konkretnych. Tak ujmują to sami aktywiści: „Istnieją 
historycznie trzy wielkie narracje ideologiczno-polityczne: socjalizm, liberalizm, 
konserwatyzm. W różnych wariantach, konfiguracjach i proporcjach rozstrzygają 
one w swoich opowieściach o tym, kim jest człowiek, społeczeństwo, gospodarka, 
polityka, władza, wolność i inne podstawowe wartości oraz strategie działania 
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na ich rzecz. (...) Ruchy miejskie korzystają z wielkich narracji, gdy jest to 
produktywne dla rozwiązywania takich właśnie wymiernych problemów. Na 
przykład myśl liberalna bywa pomocna w problemach gospodarczych, lewicowa 
w sprawach społecznych, ekologiczna w kwestiach zrównoważonego rozwoju 
(...). Zamiast ideologicznego światopoglądu, tym, co łączy ruchy miejskie, jest 
swoisty „miastopogląd” [Mergler, Pobłocki, Wudarski, 2013: 37]. 

Sama idea narracji konkretnej wyrażać ma się w jej poszukiwaniu aideologicz-
nej neutralności, zdolności do abstrahowania od politycznych partykaluryzmów. 
Czy nie jest zatem (zawoalowaną) postacią myślenia postpolitycznego? Narracja 
konkretna opiera się bowiem na tym samym co postpolityka przekonaniu, że 
„podziały na „prawicę” i „lewicę”, ukształtowane głównie w wieku XX, są prze-
starzałe i nie odpowiadają realnym podziałom we współczesnym społeczeństwie 
[tamże: 37]. Oczywiście, współcześnie nierzadko więcej mistyfikują niż wyja-
śniają, nie są też jedyną osią podziału. Z drugiej jednak strony trudno sądzić, by 
owe stare „esencjalizmy” całkowicie straciły rację bytu. Żyjąc w czasach „nowej 
nieprzejrzystości” nieustannie bowiem poszukujemy kompasów pozwalających 
odnosić się do różnych postaci egalitarnych i antyegalitarnych polityk. Nie mamy 
zatem podstaw by sądzić, że w tym sensie „wielkie ideologie” oraz kategorie 
takie jak „lewicowość” i „prawicowość” staną się całkowicie bezużyteczne. 
Może należałoby jednak założyć, co sugeruje między innymi Norberto Bobbio 
[1996], że jako pochodne nowoczesności, związane z jej jądrem, czyli systemem 
kapitalistycznym – synonimem triumfu ideologii liberalnej [Wallerstein, 2011], 
pozostaną użyteczne tak długo, jak trwa ów system?

Problematyczna jest zatem polityczność MRS. O ile ruchy neoanarchistyczne 
i lokatorskie otwarcie polityzują rzeczywistość i jej interpretacje (przypomnijmy 
slogan: „prywatne jest polityczne!”), o tyle ruchy mieszczańskie żywią wobec 
polityczności obawy. Początkowo wyrażały to mało precyzyjnym językiem, 
niejako same gubiąc głęboki polityczny sens swoich działań. Obecnie „ruchy 
i organizacje miejskie [...] mają charakter polityczny, choć nie partyjny i nie 
ideologiczny” [Mergler, 2014: 92]. Kluczowe wydaje się więc owo dyskutowa-
ne roszczenie do aideologicznej neutralności. Być może więc postulat narracji 
konkretnych, którego intencją jest poszukiwanie postpolitycznej neutralności, 
jest przeniesieniem na grunt lokalizmu starego dylematu „liberalnej tolerancji” 
[Marcuse, 1965]. Walka o „wolność od ideologii” jest bowiem w praktyce wal-
ką toczoną na polu określonej, liberalnej ideologii stanowiącej jądro globalnej 
geokultury [Wallerstein, 2007: 91–109].
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12. RoZWAżAnIA o PęKnIętEJ tożSAMośCI

Dotychczasowa narracja pokazuje nam zatem zróżnicowane tendencje do 
„pracy nad tożsamością polityczną”, jakie mają miejsce w obrębie polskich MRS. 
Są one wyraźnie powiązane z tym, jak interpretowane jest „prawo do miasta” 
i problemy miejskie, co jest konsekwencją tej interpretacji, wreszcie z poszu-
kiwaniem neutralności w ramach „narracji konkretnej”. Ich konsekwencją jest 
specyficzny podział w ramach MRS. Nieco rzecz upraszczając, mamy z jednej 
strony antykapitalistycznie i antyliberalnie nastawione ruchy neoanarchistyczne 
i lokatorskie oraz, z drugiej strony, całe bogactwo ruchów mieszczańskich, których 
racją bytu nie jest podważanie liberalnych podstaw ładu, raczej konsekwentne 
– co nie oznacza apologetyczne – poruszanie w wyznaczonych przezeń ramach. 
Skrzydło neoanarchistyczne i lokatorskie odczytuje „prawo do miasta” w jego 
pierwotnym, genetycznym, marksistowskim w zasadzie rozumieniu, nacisk kładąc 
na prymat „starych”, materialistycznych problemów, jakie generuje kapitalizm. 
Ruchy mieszczańskie z kolei nacisk kładą na kwestie silniej ulokowane, by 
wyrazić się językiem marksistowskim właśnie, w nadbudowie. Są silniej zorien-
towane tożsamościowo, kulturalistycznie, zorientowane reformatorsko, niekiedy 
otwarcie prokapitalistyczne. Ów proces różnicowania jest dość wyraźny. Postaram 
się pokazać go, posługując się dwoma przykładami: analizą Kongresu Ruchów 
miejskich oraz dyskusji wokół polskiego wydania istotnej dla MRS pracy Davida 
Harveya, jednego z głównych „ideologów” RTTC.

Kongres Ruchów Miejskich. KRM to sieciowe, oddolne i wolicjonalne 
zrzeszenie polskich MRS. Należą do niego wszystkie ruchy i organizacje, które 
zgłaszają akces. Prócz prac bieżących o charakterze koordynacyjnym, istotnym 
elementem są doroczne zjazdy: do tej pory miały miejsce trzy takie spotkania: 
pierwsze o charakterze fundacyjnym odbyło się w czerwcu 2011 roku w Pozna-
niu, drugie w październiku 2012 roku w Łodzi, trzecie w październiku 2013 roku 
w Białymstoku.

Najistotniejszym symbolicznym produktem I KRM jest „9 Tez Miejskich”. 
Do ich uwalenia doprowadziły burzliwe obrady, które pokazały zróżnicowanie 
wewnętrzne MRS. Najwięcej kontrowersji wzbudzał zdecydowany opór części 
zgromadzonych środowisk do wprowadzenia do tez kwestii „praw lokatorskich czy 
odpowiedzialności biznesu za wspólną przestrzeń” [Gil-Piątek, 2011]. Pierwotnie 
jedna z tez, która określona została mianem „społecznej”, miała brzmieć następu-
jąco: „Obecnie polityka miejska w Polsce prowadzi do wykluczenia społecznego, 
mimo że powinna mu przeciwdziałać, gwarantując wszystkim mieszkańcom realny 
dostęp do dóbr wspólnych, takich jak: instytucje opieki, edukacja, mieszkania. 
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Zagwarantowanie sprawiedliwości społecznej jest obowiązkiem wspólnoty miej-
skiej” [Pobłocki, 2014: 57]. Przeciwko tezie najżywiej wystąpili reprezentanci 
„forów rozwojowych” i QUANGO’s, argumentując, zgodnie z liberalną logiką, 
że stanowić miałoby to uprawomocnienie roszczeniowości. Ostatecznie teza po 
zgłoszonych poprawkach, których głównym celem było uniknięcie jasnej definicji 
dóbr „kolektywnej konsumpcji”, postuluje, że „zagwarantowanie sprawiedliwości 
społecznej i przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu jest obowiązkiem wspólnoty 
miejskiej” [Mergler, Pobłocki i Wudarski: 43]. Została jednak przyjęta przy dużym 
sprzeciwie. Dodając spostrzeżenie uczestniczki I KRM, że „oddolne stowarzy-
szenia protestu bywały w kuluarach definiowane przez kolegów-ekspertów jako 
grupy oszołomów” [Gil-Piątek, 2011], widać wyraźnie, że ideologiczne podziały 
są w ramach MRS faktem, nie są przy tym jednowektorowe.

Wskazany konflikt znalazł swoje odbicie w reakcjach pokongresowych11. 
Ich osią stały się spory o sposób interpretacji tego, czym jest „prawo do miasta”. 
Dziś w zasadzie większość ruchów miejskich, szczególnie te, które określiliśmy 
jako „ruchy mieszczańskie”, traktuje ideę RTTC metaforycznie, małą wagę przy-
wiązując do „ideologicznej czystości”. Idea RTTC jest więc dziś zatem raczej 
politycznym labelem, modną etykietą, która zatraca w działaniu swój pierwotny 
rewolucyjny potencjał, stając się doktryną praktyczną reformy.

Być może właśnie charakter tych sporów doprowadził do postępującej (auto)
izolacji ruchu neoanarchistycznego i części ugrupowań lokatorskich od KRM. 
Jeszcze łódzki II KRM, był dość inkluzyjny, zebrali się w jego ramach również 
reprezentanci środowisk lokatorskich (5 ugrupowań), neoanarchistycznych (1 ugru-
powanie – Federacja Anarchistyczna), socjalistycznych (1 ugrupowanie – Młodzi 

11 W polemicznym komentarzu opublikowanym zaraz po I KRM działacze ruchów neoanar-
chistycznych i lokatorskich konstatowali, że albo „poza zainteresowaniem ruchów miejskich są 
problemy pracownicze i lokatorskie, albo, że mamy trzy odrębne kategorie spraw: mieszkańców, 
lokatorów i pracowników. Wydawało się, że te trzy aspekty w sensie polityczny[m] konstytuują 
nas jako obywateli, ale jak widać to nadal uchodzi za wizję obywatelstwa nazbyt radykalną 
i egalitarną.  Faktem jest, iż na sali obrad nie było w zasadzie osób reprezentujących np. związki 
zawodowe czy ruch lokatorski (dokładnie jak na większości sal rad miejskich), a skład społeczny 
uczestników dalece odbiegał od klasowej reprezentacji mieszkańców miast. Ewidentnie zatem pro-
blem niedostatku demokracji ma klasowe podłoże. (...). Również kwestie stricte ekonomiczne nie 
stanęły w centrum uwagi. Kiedy wiele miast jest zadłużonych i zagrożonych bankructwem, zebrani 
poniechali refleksji co z tego wynika dla mieszkańców. W konsekwencji rozmowa na temat budżetu 
partycypacyjnego mogła się odbywać jedynie w kontekście „eksperymentu edukacyjnego”, a nie 
systemowego sposobu na wyjście z impasu ekonomicznego, poprzez oddanie pełni decyzyjności 
w tym zakresie, w ręce mieszkańców. (...). [R]uchy miejskie, takimi jakie się one jawiły przez 
pryzmat Kongresu, stoją okrakiem strategicznym: czy należy kontestować istniejący system czy 
z nim  kolaborować?” [Urbański 2011].
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Socjaliści) oraz „lewicowych” (1 ugrupowanie – Inicjatywa „Prawo do Miasta” 
z Krakowa). Stanowi to jednak ilościowo mniej niż 10% uczestników II KRM: 
w Kongresie uczestniczyło 109 podmiotów i kilkaset osób. III KRM odbywający 
się w Białymstoku zgromadził zdecydowanie mniejszą liczbę uczestników, pośród 
których dominowali reprezentanci „ruchów mieszczańskich”. Reprezentanci środo-
wisk radykalnie redystrybucyjnych (ugrupowania lokatorskie, neoanarchistyczne, 
socjalistyczne) są też nisko aktywni w sieciowej komunikacji KRM, której główną 
platformą jest grupa „Kongres Ruchów Miejskich” na portalu Facebook. Nie roszczą 
sobie tym samym prawa tym samym realnego wpływu na główny nurt działań KRM.

Dyskusja wokół „Buntu Miast”. Znacząca w interesującym nas kontekście 
była też dyskusja wokół wydanej w 2012 roku staraniami środowiska „Praktyki 
Teoretycznej” książki Davida Harveya pod tytułem „Bunt Miast”. Jednym z jej na-
czelnych tematów był – znów! – problem interpretacji żądania „prawa do miasta”. 
Dyskusje te pokazały wyraźną tendencję do dystansowania się wobec klasowego 
i konfliktowego, marksowskiego języka i logiki idei RTTC. Dobrze pokazuje to 
wypowiedź jednej z trójmiejskich aktywistek, Lidii Makowskiej: „[...] Co jest 
naszym celem? Czy dążenie do wspólnego marksistowskiego języka, czy raczej 
usprawnienie i uspołecznienie miasta? W moim przekonaniu ten drugi cel jest 
ważniejszy. Dlatego wydaje mi się, że na poziomie teoretycznym jak najbardziej 
powinniśmy czytać i analizować Harveya i np. Marksa w kontekście miejskim, 
natomiast w praktyce trzeba przyjąć inną strategię” [Jaki bunt? Jakich miast?: 11].

Odmienne, ortodoksyjne lub reformistyczne odczytanie żądania „prawa do 
miasta” koresponduje zatem z procesami wewnętrznej dyferencjacji MRS. Naj-
prawdopodobniej niemożliwa jest zatem jakakolwiek narracja uniwersalistyczna 
w ramach polskich MRS.

13. AnAtoMIA FAłSZyWEJ ALtERnAtyWy,  
CZyLI nASZA PoLSKA (ALtER)MoDERDnIZACJA

Jeśli uniwersalizm jest z gruntu niemożliwy, zaś każda z sił społecznych, którą 
określić możemy mianem MRS podziela nieco odmienną koncepcję „dobrego 
miasta”, warto rozważyć  potencjalne tego konsekwencje. Może dojść w ramach 
środowiska MRS do procesów swoistego „oczyszczenia szeregów”. „Bardzo 
prawdopodobne [...], że wcześniej czy później będzie musiało dojść do wyklaro-
wania wspólnej wizji ‘miasta dla ludzi’, co spowoduje odpadnięcie grup ograni-
czających się jedynie do technokratycznego zarządzania inwestycjami. Będzie to 
moim zdaniem proces postępujący, ale nieuchronny, jeżeli ruch miejski stać ma 



164 PRZEMYSŁAW PLUCIńSKI

się polityczną grupą nacisku [...] [Kozek, 2014: 68]. Jest też odmienny scenariusz, 
mianowicie pluralistyczne odwołanie się do idei demokracji miejskiej, tak jak 
pojmuje ją Purcell. Idea demokracji miejskiej może stać się taką ideą parasolową. 
Mieści bowiem w sobie pole dla tendencji radykalnych (zwolennicy demokracji 
bezpośredniej czy agonistycznej) i reformistycznych (tradycja klasyczna – libe-
ralna, deliberatywna, partycypacyjna). Może też dochodzić do „krzyżowych” 
oddziaływań. Tak dla przykładu, tendencje demokratyzujące, w pewnym sensie 
więc reformujące porządek, płyną ze strony środowisk radykalizujących [por. 
Erbel, 2012]. Tak zakreślone pole walki może okazać się polem niewkluczającym 
żadnego z potencjalnych uczestników ze względu na jakiekolwiek przyjęte ograni-
czenia substancjalne, na przykład czystość ideologiczną. Pole ruchów społecznych 
pozwalałoby zatem wypracowywać przygodne, ad hoc, dynamiczne równowagi.

Mimo złożoności zaprezentowanej narracji, relatywnie łatwo wychwycić 
w niej jedną wyraźną tezę: żyjemy obecnie w „społeczeństwie ruchów społecz-
nych” (movement society). Rozmaite działania obywatelskie, podejmowane 
z różnych perspektyw ideologicznych – wszystkie one stanowią nieodzowną już 
składową nowoczesnej demokracji [Rucht, Neidhardt, 2002], pełniąc rozmaite 
w niej funkcje: między innymi modernizacyjną [por. Paleczny, 2010: 31–35]. 
MRS w Polsce są doskonałą egzemplifikacją tezy o modernizacyjnym charakterze 
działań ruchów społecznych.

Polskie MRS to bowiem ruchy stricte nowoczesne, z definicji miastocen-
tryczne, niewikłające się w narracje antynowoczesne. Propozycje, jakie wysu-
wają, to propozycje swoistej akceleracji, zerwania z pułapkami kapitalistycznej 
modernizacji liniowej i jednokierunkowej. Taki charakter mają choćby: postulaty 
redefinicji pojmowania własności w wyniku gier z systemem, jakie podejmuje 
ruch skłoterski; żądanie włączenia się władzy publicznej jako aktywnego pod-
miotu-dostarczyciela usług i dóbr publicznych, redefinicji realnego kapitalizmu 
i liberalnej demokracji w kierunku ich większej „wrażliwości społecznej”; 
rezygnacji z priorytetów rozwojowych zorientowanych na samochodową mono-
kulturę; wreszcie, zdawać by się mogło „radykalne” żądania prawa do realnego 
współzarządzania miastem, obywatelskiej kontroli i polityki włączania obywateli 
w procesy sprawowania władzy. Wszystkie one, jako eksperymenty z ideą miasta 
uspołecznionego, są przecież kontynuacją oświeceniowych poszukiwań takiej 
organizacji społecznej, która dopełni pochód ku „racjonalności zdecentrowanej”.

Działając krytycznie i definiując słabości systemu, reprezentanci MRS roz-
niecają modernizacyjną iskrę. Mimo „swej anarchizującej, wolnomyślicielskiej 
natury [...]  należą raczej do kategorii reformatorów, reorganizatorów i rekon-
struktorów przestrzeni społeczno-kulturowych” [Paleczny, 2010: 34]. Moderni-
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zacyjny potencjał MRS jest dość złożony. Z jednej strony musi brać pod uwagę 
ograniczenia postsocjalizmu, z drugiej uwikłany w niespełnione obietnice neoli-
beralizacji. MRS stanowią zatem obywatelską odpowiedź na wyczerpywanie się 
narracji modernizacji transformacyjnej [Röhrborn, 2013: 64]. Propozycje płynące 
ze strony MRS to propozycje modernizacji alternatywnej – oddolnej, sceptycznej 
wobec neoliberalnego uniwersalizmu, próbującej połączyć kontekst lokalnego 
konkretu ze skalą narodowych i ponadnarodowych uwikłań. Potencjał MRS to 
zatem potencjał altermodernizacyjny, zaś język miejskich ruchów społecznych 
to język alternatywnej modernizacji, który – jeśli „przegra” i wejdzie do głównego 
nurtu życia politycznego – będzie zwycięstwem ruchów.
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Abstract

The paper deals with the problem of political identity of contemporary urban social move-
ments in Poland. They are clearly not homogenous and their nature is hybrid. The main criterion 
of differentiation between them is the interpretation of the idea of   the right to the city (RTTC) and 
of urban democracy, which helps to identify significant differences between the three main wings 
of Polish urban social movements: neo-anarchist movement, tenants movement and middle-class 
movements. They differ according to their organisational forms, the degree of institutionalisation, 
strategy, and, finally, how they define the key urban issues.

The paper also deals with the issue of a “(r)evolutionary” rhetoric widely spread among urban 
activists. It indicates progressive functionalisation of the RTTC and urban democracy ideas. On 
the one hand, both of them are just empty signifiers in Laclau’s terms and are being increasingly 
used as a fashionable political label. On the other hand, however, thanks to the functionalisation of 
the idea we can consider urban social movements, in all their diversity, to be a significant driving 
force of modernisation.

Key words: (urban) social movements, neo-anarchist movement, tenants movement, middle-
class movements, the right to the city, urban democracy, political ideologies, modernisation.
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